Monte Xisto Hotel Rural
SOBRE

Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

Categoria:

Hotel Rural

O Monte Xisto Hotel Rural, localizado no Concelho de Santiago do Cacém, reúne no mesmo espaço a tranquilidade do
campo alentejano, a gastronomia de excelência, conforto e ruralidade beneficiando ainda da proximidade das
melhores praias da região.A unidade dispõe de piscina para crianças e adultos com água aquecida, circuito de fitness
exterior, campo de padel ténis, veículos de kartcross para circuitos guiados e bicicletas. Existem ainda dois bares,
um de apoio à piscina, com esplanada, para bebidas frescas e refeições ligeiras e outro na zona de estar com lareira,
onde o hóspede poderá usufruir de vinhos da região servidos a copo, bem como uma sala de refeições onde será
servido um excelente pequeno-almoço buffet em horário prolongado e saborosos jantares com o que de melhor se
encontra na gastronomia alentejana.Tem à sua disposição uma série de quartos temáticos e originais, o mais difícil é
escolher. Poderá optar pelo Cantar de Galo, Lusco-Fusco, Aqui há gato, Passar pelas brasas, Gota de água, Lamiré,
Pezinhos de lã, Trinta por uma linha, Mãe galinha e Alma gémea.A Casa de Campo está localizada numa zona
exterior ao Hotel, o que permite uma estadia com total independência e privacidade, sempre com o conforto de
todos os serviços disponibilizados no complexo.
Contactos
Herdade do Juncalinho 7540-610 Vale de Água
+351 269 900 040
Telefone:
+351 269 900 041
Fax:
E-mail:

geral@montexisto.com

Website:

http://www.montexisto.com

Caraterísticas e Serviços
Court de ténis
Piscina
Número de camas: 20
Número de quartos: 10
Sala de televisão vídeo
Ar condicionado central
Aquecimento central
Acesso à internet

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
Piscina climatizada
Baby Sitter
Bar
Baby care

Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Ar condicionado no quarto
Telefone
Cofre
Mini bar

Horários
08h00-24h00
Horário do room service: 24 h

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
Aceita Travellers Cheques
Preço indicativo: $$$$ (>90€)

Outras Informações
Registo Nº: 3525
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